
Oslo kommune
Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

RAPPORT FRA TILSYNSBESØK
Navn på tjenestested:  
Kingos gt. Bo og rehabiliteringssenter i Kingosgt 12-14.
Dato for besøket:  Tidspunkt (fra kl. til kl.):
30.november 2012                                0900-1100
Meldt/uanmeldt besøk/ekstraordinært besøk:
Uanmeldt besøk for dette tilsynsutvalget
Hvis ekstraordinært besøk – hva var årsaken til besøket? Hvem har begjært 
det? 
Av tilsynsutvalgets medlemmer var følgende tilstede:
Marianne Nordli, leder og Marit Aasen Heggdal, medlem
Forfall:
Martin Lillelid, medlem
Møtesekretær:
Marianne Nordli, Leder av tilsynsutvalget
Kontakter under tilsynet:
(Hvilke personer har tilsynet hatt kontakt med under oppholdet; beboere (anonymisert), pårørende
(anonymisert), ansatte, ledere, andre)
Vi møtte leder Birgit Busch Søyland og fungerende leder Elin Berven. I tillegg 
hilste vi på rundt 5 andre ansatte på omvisningen. Vi hadde korte samtaler med 
fire brukere i daglistuen samt en lang samtale med en annen bruker.
Hvordan ble tilsynet gjennomført:
(Institusjons-/hjemmebesøk, skriftlig/muntlig kommunikasjon)
Besøk på institusjonen, omvisning først i begge byggene, omvisning i 5 etg for å 
se på fremgangen på rehabiliterings og oppussingsprosjektet. Samtale med bruker.
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Samtale med bruker- Mann, 46 år.
Han hadde vært der i tre måneder og var overført til korttidsplass fordi han skal 
flyttes til Hovseter.

Han fortale at rutiner fungerte. Det var utredning de første dagene han kom dit, og 
tiltaksplan med program med fysioterapeut ble satt opp med en gang. Det var også 
gjort avtale med ordning av tenner som ble skadet da han falt når han fikk slag. 

Brukeren mente selv han kunne få noe mer oppfølging fra fysioterapeut, men 
dette henger nok sammen med overførsel til kortidsplass og dermed reduseres
denne treningen inntil han er overført til Hovseter.

Utover dette var bruker tilfreds med oppfølging fra Kingosgt og hadde ikke noen 
ting å utsette på selve behandling og kvaliteten på den.

Tilsynsutvalget fant ikke noe å anmerke på behandlingen til brukeren.

Tilsynsutvalget var tilfreds med fremdriften på oppussingen i 5 etg. Særlig gjaldt 
dette takmonterte heiser i alle rom. Dette vil lette hverdagen både for brukere og 
ansatte i betydelig grad.

Oslo den  30.11.2012

Marianne Nordli                Marit Aasen Heggdal 
Leder tilsynsutvalg              Medlem tilsynsutvalg            Medlem tilsynsutvalg
Sign.                                    Sign.
Tilsynsrapport oversendt til:

• Bydelsadministrasjonen / bydelsutvalget dato:_______________
• Institusjonens leder / styre (private institusjoner) dato:______________

For sykehjem:
• Sykehjemsetaten til kommentering dato:____________________

Taushetsplikt:
Tilsynsutvalget har taushetsplikt om personlige forhold som utvalgene blir kjent med i sitt arbeide.
For øvrig gjelder forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt.

Mal for rapport er utarbeidet i henhold til bystyresak 165/05 ”Arbeidsbetingelser for tilsynsutvalg i 
institusjon mv” – byrådssak 229/04 og bystyresak 432/08 ”Styrking og samordning av tilsyn i 
sykehjem” – byrådssak 144/08


